
 
 

www.montefarodeluz.es                                    Maio 2019                                               Página-1 
 

 

4 de maio de 2.019 
Monte Faro de Luz [Valencia de Alcántara (Cáceres)] 
_______________________________________________________________ 
 

Mensagem dada por Nª Sra. em Farol de Luz em Valência de Alcántara  

no dia 4 de maio de 2019. 

 

Meus pequenos, Meus filhos: Paz tenhais nos vossos corações e luz da Minha Luz nas vossas 

almas. 

 

Meus filhos: tendes que Honrar-Me neste mês, que é o Mês de Maria, Vossa Mãe; onde estiverdes 

cantai-Me e dizei: bendito aquele que vem em Nome do Senhor. 

 

Meus pequenos: Eu Quero um Farol de Luz de Amor… um Farol de Luz onde não hajam 

represálias nem más intenções. Eu Quero um Farol de Luz – como Disse – de Amor.  Não tenhais 

represálias,  nem faleis mal uns dos outros… estai unidos como uma pinha.  Eu Quero guerreiros 

que trabalhem por esta causa, que é a Minha Casa e por Mim vossa Mãe que Abro os Braços a 

todos, porque todos são Meus Filhos… todos são iguais para Mim! Eu sempre vos Abençoo e vos 

levo no Meu Coração também àqueles que vão vir por primeira vez a esta Minha Casa de Amor . 

Ser sempre os últimos… falar… dialogar… tirar conclusões e levar Faro de Luz a bom porto.  Ela 

Veio aqui com uma promessa muito grande: salvar a humanidade. 

 

Meus filhos: quantas coisas tendes que aprender ainda! Uma delas é a humildade...porque sem a 

humildade não há carinho nem amor. 

 

 Buscai o pequeno...o nada.  Ser amigos uns dos outros e falai entre vós!  Eu Quero que os Meus 

filhos se amem a sério. 

 

O Meu filho Joaquim está numas Moradas muito próximas da Casa Do Pai, Meu Deus-vosso Deus.  

Maria Jesus: o teu pai também está salvo, mas está Purgando.  Maria Antónia: o teu filho também 

está salvo, mas ainda tem que Purgar.  Rosa: a tua filha também está salva. 
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Hoje é um dia grande para O Meu Coração e para o coração do mundo! Desci, como todos os dias, 

ao Purgatório e muitos filhos Meus de Farol de Luz e  também outros, já estão nas Moradas do 

Meu Deus -vosso Deus. 

 

Meus filhos: pedi muito pelos moribundos… pedi muito por aqueles que estão morrendo ou que 

vão morrer nestes dias e todos os dias para que eles vejam a Luz Do Meu Deus-vosso Deus sejam 

salvos pela Misericórdia do Meu Deus-vosso Deus. 

 

Meus filhos: o mundo destrona-se ninguém quer agarrar-se à Cruz… ninguém! Nem sequer muitos 

de vós. Tendes que agarrar a cruz e oferecê-la Ao Meu Deus-vosso Deus! É essa a purificação que 

tendes na terra. Aqueles não querem a Cruz, no fim não irão às Moradas do Meu Deus-vosso Deus, 

porque preferiram a maldade, os caprichos e as mentiras. 

 

Fortalecei-vos com o Meu Filho, Tomando-O todos os dias nos vossos corações… Meus filhos ide 

ao Sacrário… O Meu Filho Está no Sacrário… em todos os Sacrários do mundo… Ele está Sozinho     

e Quer que vaiais… Ele vos Consola. Não tenhais medo, Meus filhos, porque o medo é do demónio 

e Eu Quero que todos vós repudieis o demónio. Veem a Cruz lá no alto da Montanha? É a Cruz 

que Salva o mundo! Vós, como vos Tenho Dito tantas vezes, caminhai para onde está O Meu Filho 

Cravado no Madeiro mas com os Braços Abertos Esperando que vão A Ele. Ir correndo, Meus 

filhos, não olheis para traz: o mundo não satisfaz a ninguém: somente aos corruptos... aos 

miseráveis! Aos que  odeiam O Seu Deus. Estais cheios de maçonaria, Meus filhos!  Até na Igreja 

há  maçonaria: mas vós que sois Meus guerreiros, aqui e no mundo inteiro, tendes que pedir por 

eles…  que a corrupção não entre na Igreja!  As vossas orações podem fazer mais curto o caminho. 

 

Nesta Casa, Minha Casa de Amor, Eu Estou Todos os dias mesmo invisível e como Disse tantas 

vezes: aqueles que passeis por Este Lugar e olhais para a Cruz, Eu os Abençoarei juntamente com 

O Meu Filho. 

 

Meus filhos pedi muito por essas almas que querem e fazem mal às crianças… às Minhas crianças. 

Pedi muito, Meus filhos, para que as Minhas filhas não abortem. Pedi muito, Meus filhos, por 

Espanha, pelo mundo. Tenho Dito tantas vezes que o mundo está mal! Já se veem guerras ,mas 

não são destas guerras que passam e voltam a passar cada tempo. São guerras nucleares que 

chegarão brevemente, onde os homens se matarão uns aos outros. Eu disse há muitos anos para 

olharem para o Céu porque alguma coisa viria do Céu, como um meteorito! Já os sábios estão 
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dizendo que isso vem em direção há terra e muito depressa. Pedi e rezai para que isso não aconteça 

e levar metade da humanidade.  

 

Meus filhos: em Fátima os Meninos pediram -Me que termina-se a guerra e Eu Disse-lhes rezai 

muito, pois se o mundo reza, o mundo teria tranquilidade e a guerra acabaria!… assim aconteceu, 

Meus filhos, porque o mundo rezou. Cravou-se de  joelhos e pediu Ao Meu Deus-vosso Deus  que 

termina-se a guerra.  Assim aconteceu, Meus filhos: porque o mundo rezou e se cravou de 

joelhos… pediu Ao Meu Deus-vosso Deus para que termina-se a guerra. Assim aconteceu! Hoje, 

vós também podeis parar a guerra e todo o mal que está para vir. Mas se não se reza, os demónios 

que já cá estão; fazendo estragos à terra… hoje o demónio tem muito poder porque O Meu Deus-

vosso Deus lhe dá – não licença –  mas Deixa-o (atuar) para Ver até que ponto os Seus filhos são 

filhos leais. 

 

O Meu Deus está Vendo que o Cálice transborda… as Mãos Do Meu Filho estão sustentando as 

Mãos ( Do Pai), mas O Meu Deus já Está muito Cheio. Por isso Meus filhos,vós consolai-O… 

consolai também O Meu Filho, pois O Meu Filho também sofre, porque tantos dos Meus filhos 

vão para o inferno. 

 

 Meus pequenos: vós podeis salvar a Humanidade. A oração é absolutamente poderosa, por isso 

vós estais aqui congregados, Meus filhos, para rezar e pedir por todos os Homens da terra, bons e 

maus. Pedi pelo Papa, Meus filhos, pedi pelo Papa porque ele necessita muita oração. Pedi pelos 

Sacerdotes. Por isso, Meus filhos, vos Digo que vós podeis salvar a Humanidade, se amais O vosso 

Deus verdadeiramente. 

 

Cantai-Me, Meus filhos, Eu hoje Estou Alegre porque hoje é um dia grande para todo o mundo… 

O  Meu Imaculado Coração Está agradecendo a toda a Humanidade e aqui em Farol de luz. Meus 

filhos: continuai vindo a Este Santo Lugar… mas mais uma vez vos Digo: não percais a paciência 

uns com outros: amem-se! Amem-se e levai tudo a um bom porto: falando, comunicando e sendo 

prestáveis uns aos outros. 

 

Pedi muito pelas crianças que nestes dias vão fazer a sua primeira Comunhão… por isso O Meu 

Coração Goza de Amor, de Carinho e de Felicidade porque é muito o quanto lhes Quero. Mães e 

Pais: continuar apoiando as crianças… estas crianças vão fazer a Comunhão: alimentai sempre os 

seus corações com  O Meu Filho e O Meu Coração. 
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Meus filhos: agora vos Abençoo, mas como sempre Abençoa-os primeiro O Meu Deus Pai Criador 

- O Meu Filho Salvador-O Espírito Santo Meu Esposo  Santificador e Eu vossa Mãe Miriam, 

Coração de Maria Farol de Luz… Farol de luz. Adeus pequenos Adeus Meus filhos. 

 

Que grande é ser de Deus, meus filhos, ser humildes… com muita humildade. Amai-vos… amai-

vos, Meus filhos. Adeus pequenos. 

 

Nossa  Mãe en Monte Farol de Luz. 

 

 

 

 

 

 

NOTA: A próxima peregrinação é: no primeiro sábado de julho de 2019, saída do Troviscal às 

8.15 e de Oiã às 8.45.  Estaremos na Missa das 9 h (se Deus Quiser)      (dia 6 de  julho)   

 

 


